
 

 چی کاری را انجام داده می توانید؟ 
 

هرگونه آزار و اذیت، ارعاب و قلدری مشکوک را گزارش دهید،    
تعلیمی   ناحیه  کارمندان  به   Auburn School Districtباید 

بروشور  این  عقب  به  خاص  های  تماس  برای  شود.   گزارش 
 مراجعه کنید یا با معلم یا مدیر خود صحبت کنید.  

 

عنوان والدین یا شاگرد، مایل باشید بدون ترس از انتقام، در مورد  به    
مسائل آزار و اذیت، ارعاب، و قلدری با کارمندان ناحیه تعلیمی 

 کمک کرده و در مورد آنها بحث کنید. 
 

به عنوان یک قربانی، در صورت امکان در مقابل شاهد، سریعاً     
داری کنید. به طور  اقدام کنید تا از آزار، ارعاب یا قلدری خود

واضح به آزاردهنده )ها( اطالع دهید که عمل کتبی، شفاهی یا 
 فیزیکی نا مطلوب است.

 

تعلیمی     ناحیه  اعضای  از  یکی  عنوان   Auburn Schoolبه 
District    ،از رفتارهایی که می تواند به عنوان آزار و اذیت ،

آزار شکایات  به  شوید.  آگاه  شود،  تعریف  قلدری  و  و    ارعاب، 
 اذیت، ارعاب و قلدری فوراً پاسخ دهید.

 

روند شکایت غیررسمی یا رسمی که در این بروشور مشخص     
 شده است را دنبال کنید. 

 
 
 
 

 
 

کارمندان همچنین باید شکایت کنندگان بالقوه را به یک کارمند مسئول  
و   شکایت  رسمی  و  غیررسمی  هایی  پروسه  بتواند  که  کنند  هدایت 
انتظارات یک شکایت کننده را توضیح دهد. کارمندان همچنین باید هنگام  
دریافت شکایات آزار و اذیت، ارعاب یا قلدری، به یک سوپروایز مسئول  
از  فراتر  شکایت  که  زمانی  ویژه  به  دهند،  اطالع  منصوب  کارمند  یا 

 آموزش آنها برای حل و فصل یا ادعای سوء رفتار جدی باشد. 

 اند کمک کند؟چی کسی می تو
 
آزار و اذیت، ارعاب و  برای مشاوره و کمک در حل و فصل مسائل 
قلدری و/یا اطالعات در مورد طرزالعمل های فوق، لطفاً از این فهرست  

 مخاطبین استفاده کنید: 
 

 :آزار، ارعاب، یا قلدری بین شاگردان استاگر وضعیت شما شامل 
Rhonda Larsonی و موفقیت  ، معاون رییس مشارکت خانوادگ

 rlarson@auburn.wednet.edu( یا 253)  931-4712شاگرد در 
 

 است:  یک عضو بزرگسال/کارمنداگر وضعیت شما شامل 
Christine Callaham معاون رییس منابع بشری و افسر رتبه ،IX، 

ADA( یا  253)  931- 4932شماره کننده حقوق مدنی به ، و هماهنگ
.ccallaham@auburn.wednet.edu 

 
 

مربوط به نیازهای ویژه شاگرد )طرح آموزشی خواهید حمایت اگر می
، یا 504(، Individual Educational Plan, IEPفردی )

، مدیر اجرایی خدمات ویژه  Tami Petrina( باشد: معلولیت مشکوک
( یا  253)  931- 4927شاگردان، در 

.tpetrina@auburn.wednet.edu 
 

 

 
 

Auburn School District  

915 Fourth Street NE 

Auburn, Washington 98002 

(253) 931-4900 
 
 
 

 

 

 

 

 نقض پالیسی 

 
 

شود تا و از جمله سلب وظیفه،  شاگردان یا کارمندانی که رفتارشان مشخص می

 کنند. تعلیق، اخراج یا سایر اقدامات مناسب، تنبیه می 
 

از قوانین مکاتب عمومی ایالت واشنگتن،    RCW 28A .300.285بر اساس  

پالیسی و طرزالعمل های   است.  قلدری غیرقانونی  اذیت، ارعاب، و  آزار و 

تعل می   Auburn School Districtیمی  ناحیه  در  را  کامل  طور  به  توانید 

 پیدا کنید. 3207Pو  3207پالیسی هیئت مدیره مکتب 

 

 
 به روز )اپدیت( شده است. 2022این بروشور آخرین بار در جوالی  

 
 
 
 

 

 
 

 آزار و اذیت، 

 ارعاب، 

 و

 قلدری 
 
 

 چی هست . . . 
 

 

متوقف چه کاری می توانید انجام دهید تا آن را 

 کنید. . . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بیانیه عدم تبعیض

تمام اصول و مقررات فدرال را رعایت نموده و بر مبنای   Auburn School Districtناحیه تعلیمی 

سن؛ جنسیت؛نژاد؛ رنگ؛ اعتقادات؛ دین؛ اصالت ملی )به شمول زبان(؛ جنس؛ گرایش جنسی به  

افتخاری عسکری یا وضعیت نظامی؛ موجودیت هرگونه شمول اظهار یا هویت جنسی؛ اخراج 

معلولیت حسی، روانی یا جسمی؛ استفاده از رهنمود سگ تعلیمی یا حیوان خدماتی؛ بصورت  

)بای سکاتس( و گروه های دیگر  Boy Scoutsغیرقانونی تبعیض قائل نشده و دسترسی یکسان به 

 تعیین شده جوانان را فراهم می سازد.

 ه طرزالعمل های رعایت قانون را می توان به آدرس ذیل فرستاد:سؤاالت مرتبط ب

Chris Callaham (253 )931-4932 افسر رتبه ،IX  و هماهنگ کننده حقوق مدنیADA . 
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معتقد است که همه شاگردان حق    Auburn School Districtناحیه تعلیمی  

های  محیطی عاری از آزار، ارعاب و قلدری را دارند. محیط برخورداری از  

های ناحیه مکتب و  مرتبط با مکتب شامل تمام امکانات ناحیه تعلیمی و محل 

شود که شاگرد در یک فعالیت تحت حمایت  همچنین ملکیت غیر از مکتب می 

کند که شاگردان تحت کنترول ناحیه مکتب یا مورد تأیید مکتب شرکت می 

 هستند. تعلیمی 

 

 

 

 

 

 

 زار و اذیت، ارعاب و قلدری چیست؟آ
 

"آزار، ارعاب، یا قلدری" به معنای هر عمل کتبی، شفاهی یا فیزیکی عمدی 

(، )نژاد،  RCW 9A.36.080 (3است، از جمله اما نه محدود به کاری که در  

رنگ، عقیده، مذهب، اصل و نسب، منشاء ملی، جنسیت، گرایش جنسی، یا  

ناتوانی ذهنی یا جسمی(، یا سایر ویژگی های متمایز، زمانی که عمل کتبی،  

 شفاهی یا فیزیکی عمدی:

 

 آسیب فیزیکی به شاگرد یا آسیب رساندن به اموال شاگرد؛ یا    

 اثر تداخل اساسی با تعلیم شاگرد دارد؛ یا     

ترسناک و/یا  آنقدر شدید، مداوم یا فراگیر است که یک محیط آموزشی       

 تهدیدآمیز برای شاگردان ایجاد می کند؛ یا

 باعث اختالل اساسی در عملکرد منظم مکتب می شود.    
 

هدف از این کار منع بیان دیدگاه های مذهبی، فلسفی یا سیاسی نیست، مشروط بر  

 اینکه این بیان به طور اساسی محیط آموزشی را مختل نکند.

 

رفتارهایی که به سطح آزار و اذیت، ارعاب یا قلدری نمی رسند،  بسیاری از  

ممکن است همچنان توسط سایر پالیسی های ناحیه یا قوانین ساختمان، صنف  

 درس یا برنامه ممنوع باشند.  

 

شاگردانی که معتقدند خود یا دیگران مورد آزار و اذیت، ارعاب و قلدری 

ام، این موضوع را به اطالع هر یک  اند، باید بدون ترس از انتققرار گرفته

بروشور   این  پشت  در  شده  ذکر  مخاطبین  و/یا  تعلیمی  ناحیه  کارمندان  از 

فهمد که آزار  کند، یا میبرسانند. توجه: هرکسی که چنین شکایتی دریافت می

در   Chris Callahamو اذیت، ارعاب و قلدری رخ داده است، باید فوراً با  

در    Rhonda Larson( یا  253)   931-4932  بخش منابع بشری به شماره

شماره   با  شاگرد  موفقیت  و  خانوادگی  تماس    253- 931-4712مشارکت 

 بگیرد.

I  غیر رسمی 

 
 اصالحات غیررسمی عبارتند از: 

گزارش دادن به هر یک از کارمندان، اگرچه کارمندان همیشه باید شکایت   ●

 کنند. کنندگان را از حق و روند ثبت شکایت رسمی آگاه  

فرصتی برای شکایت کننده که به مرتکب ادعایی توضیح دهد که رفتار نا  ●

 مطلوب، مخرب یا نامناسب است، چه به صورت کتبی یا رو در رو؛

اظهارات یکی از کارمندان به مرتکب ادعایی مبنی بر اینکه رفتار ادعا  ●

دسیپلین  شده مناسب نیست و در صورت اثبات یا تکرار می تواند منجر به  

 شود؛

یا بیانیه عمومی عمومی از یک مدیر در یک ساختمان که پالیسی آزار و   ●

اذیت، ارعاب و قلدری ناحیه را بدون شناسایی شکایت کننده بررسی می  

 کند.

 

شکایات غیررسمی ممکن است به درخواست شکایت کننده، والدین یا 

باید به طور کامل  سرپرست یا به این دلیل که ناحیه معتقد است شکایت 

بررسی شود، به شکایت  

 رسمی

 
ممکن است یک شکایت کتبی با مدیر مکتب، دفتر منابع بشری ناحیه، یا 

دفتر مشارکت خانواده و موفقیت شاگردان ثبت شود. شکایت باید شامل چه  

کسی، چه چیزی، چه زمانی و کجا و در صورت امکان، شاهدان دیگر  

 باشد.
 

شکایات رسمی را مطرح می کنند و می خواهند هویت آنها محرمانه  کسانی که  

بماند باید بدانند که ناحیه ممکن است نتواند این کار را انجام دهد. روند قانونی  

مستلزم آن است که اطالعات در اختیار متهم قرار گیرد. انتقام گیری از هر فردی  

یا شاهد آن باشد، ممنوع    که شکایت آزار و اذیت، ارعاب و قلدری را مطرح کند

است و موجب دسیپلین مناسب خواهد شد.  پس از دریافت یک شکایت رسمی،  

ها و اقدامات انضباطی و/یا در صورت لزوم اقدام  ناحیه به بررسی ادعاها، یافته

( روز  10خواهد کرد. در صورت نارضایتی از اقدام ناحیه، شکایت کننده تا ده )

یا اطالعیه  دریافت  از  منصوب فتهپس  یا شخص  رییس  از  تا  دارد  فرصت  ها 

( پانزده  طی  که  کند،  بررسی  دریافت  15درخواست  از  پس  تعلیمی  روز   )

 درخواست کتبی برای بازبینی شما تصمیم نهایی را خواهد گرفت. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


